
 
 

 

Szanowni Państwo, 
 
przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności GetBack S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz 
Sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok, prezentujące najważniejsze wydarzenia 
oraz informacje o działalności spółki. 
 
Rok 2017 był dla GetBack bardzo trudny. Ambicją spółki kierowanej przez poprzedni Zarząd było znalezienie się 
w krótkim czasie na pierwszym miejscu w Polsce wśród firm z rynku zarządzania wierzytelnościami i temu 
celowi podporządkowane były wszystkie działania. Spółka bardzo aktywnie uczestniczyła w procesach 
przetargowych i nabywała portfele wierzytelności nie tylko w Polsce, ale także w Bułgarii i Hiszpanii. Aby 
pozyskać kapitał do dalszego wzrostu w połowie roku GetBack zadebiutowała na Giełdzie Papierów 
Wartościowych.   
 
Jednak bardzo szybki wzrost długoterminowego portfela aktywów pracujących, finansowany 
krótkoterminowymi zobowiązaniami (w zdecydowanej większości obligacjami) spowodował, że GetBack został 
narażony na ryzyko utraty płynności finansowej w sytuacji destabilizacji otoczenia rynkowego. Ryzyko, które 
zmaterializowało się w chwili, gdy nieodpowiedzialne decyzje poprzedniego zarządu spółki podważyły zaufanie 
obligatariuszy. GetBack stanął wobec fali wniosków o wcześniejszy wykup obligacji, na co nie był w żaden 
sposób przygotowany. Aby zatrzymać ten proces spółka na początku maja złożyła wniosek o przyspieszone 
postępowanie układowe oraz zaproponowała plan naprawczy do uzgodnienia z wierzycielami. 
 
Obecnie spółka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i zakończyła rok skonsolidowaną stratą w 
wysokości 1,35 mld zł. To dla mnie jako nowego Prezesa Zarządu największe wyzwanie zawodowe dotychczas. 
Podjęliśmy jednak, wraz z naszym audytorem, firmą Deloitte, decyzję o dostosowaniu wartości portfeli 
wierzytelności zarządzanych przez GetBack, do warunków, w jakich spółka działa obecnie. Kluczowym 
elementem odbudowy zaufania naszych wierzycieli i akcjonariuszy jest bowiem realistyczne spojrzenie na 
sytuację firmy.  
 
Najważniejsze wyzwania, które stoją przed spółką to po pierwsze skuteczne przeprowadzenie procesu 
przyspieszonego postepowania układowego. Po drugie spółka musi przebudować model biznesowy, tak aby 
wrócić na ścieżkę rozwoju sprzed 2-3 lat. 
 
W celu realizacji zadań postawionych przed spółką Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd i znacznie go 
wzmocniła. Poza mną, do Zarządu dołączyła Magdalena Nawłoka, a Paulina Pietkiewicz została czasowo 
oddelegowana do Zarządu z Rady Nadzorczej. Mam nadzieję, że zmiany te pozwolą skutecznie przeprowadzić 
spółkę przez restrukturyzację i zrealizować plan działań naprawczych.  
 
Wszyscy wierzymy w to, że najbliższe lata będą powrotem do stabilnego budowania wartości spółki, której 
jednym z kluczowych aktywów spółki są jej pracownicy. Bardzo liczymy na ich zrozumienie i zaangażowanie. 
Również wszystkich interesariuszy spółki prosimy jako Nowy Zarząd o współdziałanie przy odbudowywaniu 
wartości firmy. 
 
Z poważaniem, 
Przemysław Dąbrowski 
Prezes Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji 
 


